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Egyéb ötletek
7.1 Arany ablak

A pedagógus olvassa fel a szöveggyűjteményből Károlyi Amy: Arany ablak című 
versét! Az arany ablak, ami a nyugvó nap fényét őrzi, miben hasonlít az átlátszó 
Üveghegyhez? – Ha a kérdést magunknak tesszük fel, fontos létfilozófiai, teológiai 
vagy poétikai válaszokra lelhetünk. A kérdés tehát felnőtt számára is adekvát. 
Vajon ha a gyerekektől kérdezzük ugyanezt, mire jutnak? Számukra mennyire 
beszédes ez a képi párhuzam?

Rajzzal, képpel biztosan könnyebben fog menni, mint szavakkal. Rajzolják vagy 
fessék le a gyerekek a vers alapján, milyennek képzelik el ezt az aranyabla-
kot-meseablakot!

Van-e köze a mennyországhoz, vagy a szent Isten aranyvárosához? 
Hogyan kapcsolódik a vershez az alábbi ige?
„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, …mert ilyeneké az Isten országa.” 
(Márk 10,14)

Vedd figyelembe!
A vers az 1. osztályos állami Ábécés Olvasókönyvben is szerepel, a 171. oldalon.
Jól kapcsolható Az Üveghegyen is túl című tanegység második tanórájához is 
(lásd 4.2b).

7.2 Játékálom

7.2a Játékbemutató
Hozzák be a gyerekek az órára az egyik kedves játékukat, amivel/akivel 
szívesen együtt is alszanak!
Mérjük fel – játékfelmutatással –, hogy ki milyen játékot hozott! Pl.:
• plüssállat
• játékbaba
• játékbáb
• kisautó
• egyéb 

A plüssállatok között is mérjük fel, hány maci, nyuszi, bari vagy elefánt stb. van 
jelen!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ablaknyitás a fényre és 
mesére: a gyerekek szá-
mára a növekedés útja.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, beszélgetés
Képalkotás a vers nyo-
mán: rajzolás, festés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzolás, festés 
eszközei

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A kedves játékok életre 
keltésével álom, mese és 
valóság kapcsolatának 
személyessé tétele.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Játékok bemutatása
Versolvasás, beszélgetés 
a vers alapján
Kreatív írás/képalkotás: 
a játékunk álma

7. 
tanegység

45
perc

45
perc

15
perc
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kedves otthoni játékok
Rajzlap/írólap, rajzeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Tapasztaljuk meg: a tréfa, 
a nyelvi humor is mese 
forrásává válhat.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Vers meghallgatása és 
értelmezése
Közös meseszövés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A vers elérhető a reftan-
tar.hu-n, a szöveggyűjte-
mény aloldalán
Multimédiás eszköz, 
okostelefon

Kérjünk meg minden játéktípusból valakit, mutassa be néhány mondattal a játékát!
Majd kérdezzük meg, miért jó azzal a játékkal aludni, amit hozott!

7.2b Mackóálom
Mit álmodhat éjszaka a maci, a nyuszi, a baba, a kisautó? Gondolkodtatok 
már ezen?
Figyeljétek meg, mit mond erről Markó Béla A játékmackó álma című verse!
Elolvassuk a verset, majd beszélgetünk:
Mit álmodott a játékmackó? Miért ment el a kedve? Hogyan vigasztalnátok meg?

7.2c A játékom álma
Miről álmodhat éjjel a ti játékotok? Rajzoljátok le, vagy írjátok le néhány 
mondattal!

7.3 Ákombákom

Tudjátok-e, mi az az ákombákom? 
Mikor mondhatjuk azt egy írásra, hogy ákombákom? Hogyan mondhatjuk ugyan-
ezt más szóval? (irkafirka)

Hallgassátok meg Zelk Zoltán: Ákombákom című versét! Mit tudunk meg itt 
Ákombákomról?

A pedagógus felolvassa a verset (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán), majd a gyerekek elmondják, ki lett a versben ákombákom. Nagybetű-
vel is írhatjuk, mert valódi mesehős: Ákombákom.
Vajon mi történt vele azalatt, míg vissza nem vitte a mesélő (versbeszélő) nagy-
kabátját?

Mesét is szőhetünk együtt, egy tréfás, furfangos mesét Ákombákom kalandjairól.

15-25
perc

20
perc

10
perc


